APSTIPRINU
Preiļu novada domes priekšsēdētāja
_________________ Maruta Plivda

RADOŠO DARBU KONKURSS PREIĻU NOVADA SKOLĒNIEM
“DABAI DRAUDZĪGA CEĻOŠANA”
NOLIKUMS

KONKURSA MĒRĶIS: veicināt videi draudzīgu attieksmi, palielinot izpratni par vides aizsardzību,
izglītojot skolēnus – nākamās paaudzes tūristus.
KONKURSA UZDEVUMI:
1. Veicināt un ieinteresēt skolēnus rūpēties par apkārtējo vidi.
2. Attīstīt prasmes radoši darboties un interpretēt attiecīgo tēmu dažādās
mākslas formās.
3. Noskaidrot labākos radošo darbu autorus konkursā.
KONKURSA TĒMA “DABAI DRAUDZĪGA CEĻOŠANA”
Anotācija: Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014 - 2020 ietvaros Preiļu novada dome iesaistās
projektā nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus”
(“Development of eco-tourism by using water resources in Latvia and Lithuania”/ “LEARN ECO
TRAVEL”), kurā paredzētas dažādas aktivitātes - ilgtspējīga atpūtas infrastruktūras uzlabošana, ūdens
aprīkojuma iegāde, radīti kopīgi ekotūrisma piedāvājumi un aplikācija par ūdens kvalitāti, organizēti
tūrisma festivāli un piedzīvojumu nometnes, kapacitātes stiprināšana tūrismā ieinteresētām pusēm un
mārketinga aktivitātes. Lai izvēlētos dalībniekus piedzīvojumu nometnei, tiek rīkots šis radošo darbu
konkurss.

Dalībnieku uzdevums ir izveidot radošu darbu par konkursa tēmu “DABAI DRAUDZĪGA CEĻOŠANA”
jebkādā no mākslas tehnikām – iespējami gan zīmējumi, gan koka izstrādājumi, keramikas
izstrādājumi, papīrs, plastmasa u.c.
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KONKURSA DALĪBNIEKI:
Preiļu novada skolu skolēni vecumā no 12 – 14 gadiem (ieskaitot), tiek aicināti konkursā piedalīties arī
bērni ar īpašām vajadzībām. Darbs veicams individuāli.
DARBU IESNIEGŠANA:
Radošos darbus iesniedz līdz 2019. gada 21. jūnijam Preiļu novada domē, Attīstības un plānošanas daļā,
3.4 kabinetā norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu un izglītības iestādi.
DARBU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA:
Konkursa darbus vērtē organizatoru izveidota žūrija 3 cilvēku sastāvā: vizuāli plastiskās mākslas
skolotāja Ilona Abdulajeva, vizuālās mākslas skolotāja Marianna Abricka, projekta vadītāja Inese
Matisāne.
Pēc konkursa noslēguma radošie darbi tiks izvietoti izstādē Preiļu novada bibliotēkā.
Konkursa žūrijas dalībnieku bērni un radu bērni konkursā nepiedalās.
4 labāko darbu autori iegūs iespēju piedalīties starptautiskā vasaras piedzīvojumu nometnē Gražutes
reģionālajā parkā Lietuvā no 02.08.2019.-08.08.2019., kas tiek rīkota projekta “Ekotūrisma attīstība
Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus“ Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas 2014 - 2020
ietvaros. Bērnu dalība nometnē būs bezmaksas, kā arī tiks nodrošināta bērnu aizvešana uz nometni un
bērnu atvešana no nometnes.
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SASKAŅOTS:
Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs _________________ Andrejs Zagorskis
2019. gada 23. maijā
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